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Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:45
Beslutande
Ledamöter

Irené Homman (S), ordförande
Robert Österlund (V)
Anders Eriksson (MP)
Johan Elfsberg (C)
Patrik Andersson (KOSA)
Johanna Hallin (C)
Birgitta Floresjö (C)
Tjänstgörande ersättare

Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S)
Bengt Rosén (M) tjänstgörande för Barbro Wallin (M)
Övriga närvarande
Ersättare

Catharina Karlhager (KD)
Ulf Haglund (KOSA)
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, socialchef
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 4-7
Elisabeth Pettersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård §§ 4-6
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg §§ 4-6
Erica Arvidsson, ekonom § 6
Karin Halvarsson, ekonom § 6
Anna Larsson, MAS del av § 4

Justering
Justerare

Patrik Andersson (KOSA)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2019-02-11, kl. 14:30
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________________________________
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Ordförande

________________________________
Irené Homman (S)
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________________________________
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.
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§4
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2019:20)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2019-02-11 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och
omsorg, Vård och omsorg och Hälso- och sjukvården.
Rapporten redovisar även fortlöpande ärendestatistik per månad från vuxenoch barn- och familjeenheten samt avvikelserapportering, klagomål och Lex
Sarah-anmälningar inom samtliga verksamheter.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Gagnefs kommun, informerar
om hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Verksamhetschef Stöd och omsorg informerar om brukarenkät som gått ut i
verksamheterna och presenterar sammanställd rapport om tidiga insatser
med fokus psykisk hälsa. Rapporten delges med handlingarna till
socialförvaltningens verksamhetsrapport 2019-02-11.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens verksamhetsrapport 190211, sex sidor
Avvikelserapport, sammanställning, jan-dec 2018, fem sidor
Statistik – IFO, sammanställning, jan-dec 2018, tre sidor
Tidiga insatser med fokus psykisk hälsa, rapport, 181120, fyra sidor
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§5
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialnämndens ärendebalanslista till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Genomgång och redovisning av socialnämndens ärendebalanslista.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190204, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 190205, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-02-11

§6
Detaljbudget Socialnämnden 2019 (SN/2018:37)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna detaljbudget Socialnämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Inför 2019 har budget för kapitalkostnader flyttats från nämnderna och
ligger på central nivå hos ekonomichefen. Verksamheternas budget för
telefoni har flyttats upp till socialchef. En verksamhet från barn- och
utbildningsnämnden (BUN), Öppna förskolan, flyttas över till
socialnämnden och ingår tillsammans med Familjeteamet i Familjens hus.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen,
finansierar en tredjedel var av en 50% tjänst som hållbarhetsstrateg,
placerad hos kommunchefen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 190205, en sida
Detaljbudget Socialnämnden 2019, 190205, tre sidor
Protokollsutdrag, Sn Au 190128 § 2, en sida
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§7
Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett
alternativ till kommunal hemtjänst (SN/2018:51)
Socialnämndens beslut
1.

Komplettera beslutsunderlaget med tillägg av redogörelse enligt
kommunstyrelsens begäran, Ks 181016 § 132.

Ärendebeskrivning
Torbjörn och Berit Åsberg föreslår i ett medborgarförslag att:
Arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst.
Anhörig som vårdar nära anhörig ska ha rätt till arvode/lön utifrån de behov
av insatser som beviljats vårdtagaren. Det ska vara den enskildes behov och
önskemål som ska ligga till grunden för hur, var och av vem behoven
tillfredsställs.
Sammanfattning av tidigare beslut
Socialnämnden beslutade 2018-09-17 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Socialnämndens
bedömning är att anhöriga som har ett stort vårdansvar behöver avlastning.
Syftet med kommunens stöd till anhöriga är framför allt att minska
anhörigas fysiska, psykiska och sociala belastning. Detta erbjuds via
kommunens socialtjänst i olika former. Den anhöriga kan genom stödet få
en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa
minskar. Det är svårt för kommunens socialtjänst att ha insyn och garantera
att enskilda får den omvårdnad de behöver av anhörigvårdare.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-16 att återremittera medborgarförslaget med uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse
av hur modeller av anhöriganställningar kan se ut och hur vården
kvalitetssäkras i kommuner där detta är infört.
Ärendets beredning
Vid möte 2018-11-08 klargörs uppdraget ytterligare, på mötet deltar
kommunchef, socialchef samt kommunstyrelsens ordförande. På mötet
kommer man överens om att vi ska titta på tre kommuner, helst en som är
jämförbar med Gagnefs kommun. Vi ska vidare titta på vilka modeller de
olika kommunerna har valt, nackdelar och fördelar. Vad tycker
representanter från kommunerna om insatsen. Hur påverkas andra
verksamheter (hemtjänst). Hur ser kostnaden ut för kommunen och hur går
man tillväga när det gäller kvalitetskontroller.
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Sammanfattning av kompletterat beslutsunderlag
Utredare har varit i kontakt med andra kommuner och samlat information
till underlag, som är sammanställt i en rapport som bifogas detta
tjänsteutlåtande.
Det finns stora variationer i landets kommuner huruvida ekonomisk
ersättning till anhöriga ges och hur bidraget är utformat. Det går därför inte
att hitta en modell. Utredare har tittat på kommuner kan jämföras med
Gagnefs kommun, där Lekebergs kommun precis infört bidraget och
Rättviks kommun precis håller på att avskaffa bidraget. För att få ett bredare
underlag har även andra kommuner som har ekonomiskt bidrag tagits med i
rapporten.
Umeå kommun har haft arvoderad anhörigvård i 30 år, där har man gjort en
stor översyn 2016, syftet var att ge ett samlat underlag med
rekommendationer som ska öka förståelsen av ansvarsfördelningen mellan
kommunen och dess invånare. I översynen har man även tagit upp
jämförelser med andra kommuner och aktuell forskning. Översynen lämnas
med som bilaga till rapporten.
Om Gagnefs kommun väljer att gå vidare med att ge anhöriga någon form
av ersättning, måste ytterligare underlag och politiska beslut tas fram.
Vidare utredningar måste göras och en modell som kan passa Gagnefs
kommun måste i så fall tas fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180114, två sidor
Utredning, socialförvaltningen, 190115, 16 sidor
Översyn, Äldrenämnden, Umeå kommun, 161027, 80 sidor
Protokollsutdrag, Ks 181016 § 132, tre sidor
Underlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180903, två sidor
Tidigare beslut i ärendet
Ks 181016 § 132
Sn 180917 § 63
Kf 180307 § 4
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + utredning och översyn, Umeå Kommun

Justerare
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§8
Intern kontrollplan 2018 - redovisning (SN/2017:153)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2018 för
Socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 171023 § 81 att anta intern kontrollplan för 2018.
Socialnämnden har antagit följande internkontrollområden för 2018:
1. Ungdomar i riskzon
2. Brist på bostäder
3. Brist på anpassade lokaler
4. Personalförsörjning
5. Integration
8. Budget 2018
Områdena valdes utifrån att man genomfört en riskanalys och dessa
områden bedömdes ha en hög risknivå och nämnden ville följa dem under
året.
Definition av internkontroll
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen,
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att
kommunens mål uppnås på följande områden:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering
• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Lagkrav
Kommunallag 6 kap. § 6 (2017:725): Nämnderna ska var och en inom sitt
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av
10 kap.1 § har lämnats över till någon annan.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190205, två sidor
Slutredovisning internkontroll 2018, 190131, sju sidor
Tidigare beslut i ärendet
Sn 171023 § 81
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling (rapport)
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§9
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS (Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OFKvartal 4 2018)
(SN/2018:88)
Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till
handlingarna.

2.

Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer.

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdagen till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in
avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och
fullmäktige en gång per kvartal. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i
alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). Omsorg om äldre och
funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och familjeomsorgen (IFO) samt
beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska
nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och revisorerna. Datum för
verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens intresse att underrätta
tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare
granskning.
Sammanfattning av rapportering – 4:e kvartalet 2018
IFO:
Gynnande beslut

Kontaktfamilj SoL 180809
*181217

Justerare

Avbruten
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Tackat nej *

Verkställt

Avslutat
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Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet
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Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Resursbrist*
Resursbrist*
Resursbrist*

Kontaktperson LSS 171009
Kontaktperson LSS 171113
Ledsagarservice LSS 171113
* Svårigheter att hitta/rekrytera uppdragstagare.
** Tidigare beslut har löpt ut, ny ansökan har ej inkommit.
ÄO:
Gynnande beslut
Avbruten
Skäl till att
verkställighet beslutet inte
verkställts
Inget att rapportera

Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190118, två sidor
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerare

Verkställt

Avslutat

181030**
181130**

Verkställt

Avslutat
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§ 10
Rapporter (SN/2018:37)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Verksamhet och budget 2019-2021
Ärendebeskrivning
Verksamhet och budget 2019-2021 för Gagnefs kommun har antagits av
kommunfullmäktige 2018-12-13 § 215.
Underlag
Protokollsutdrag, KF 181213 § 215, tre sidor
Beslutsunderlag, Verksamhet och budget 2019-2021, 23 sidor
Dnr: SN/2018:163/00 (KS/2018:301/04)
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§ 11
Anmälan av utskottets protokoll (SN/2019:13)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i
dagens protokoll.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-28, §§ 1-4

Justerare
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§ 12
Anmälan av delegationsbeslut (SN/2018:163)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till individ- och familjeomsorgsutskottet (Ifou), socialnämndens ordförande och tjänstemän enligt
antagen delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområden.
Delegationsbeslut ska redovisas löpande till socialnämnden. Redovisningen
innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Redovisning av delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) dras ut i form av listor ur handläggningsprogrammet
Procapita och förvaras i socialförvaltningens närarkiv. Av listorna framgår
beslutsdatum, lag, beslutsfattare och typ av beslut, samt personuppgifter
(sekretess).
Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou):
Ifou 181129 §§ 87-88
Ifou 181217 §§ 89-98, 100
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten
• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,
181127-181231, 190101-190204
• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,
181127-181231, 190101-190204
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem: nr 71-79/2018
71/2018, Utlämnade av allmän handling, delavslag, verks.hetschef, 181129
72/2018, Bostadsanpassningsbidrag, beviljat, 181203
73/2018, Bostadsanpassningsbidrag, beviljat, handläggare, 181204
74/2018, Bostadsanpassningsbidrag, beviljat, handläggare, 181204
75/2018, Bostadsanpassningsbidrag, beviljat, handläggare, 181211
76/2018, Bostadsanpassningsbidrag, beviljat, handläggare, 181211
Justerare
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77/2018, Bostadsanpassningsbidrag, beviljat, handläggare, 181218
78/2018, Bostadsanpassningsbidrag, delavslag, handläggare, 181219
79/2018, Bostadsanpassningsbidrag, beviljat, handläggare, 181221
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem: nr 1-5/2019:
1/2019, Omedelbart omhändertagande, LVU, vice ordförande, 190118
2/2019, Placering enligt LVU, vice ordförande, 190118
3/2019, Omplacering enligt LVU, vice ordförande, 190122
4/2019, Redaktionella ändringar i delegationsordning, förv.chef, 190123
5/2019, Omedelbart omhändertagande upphör, vice ordförande, 190124
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180204, två sidor
Innehållsförteckning Ifou 2018, §§ 1-100
Lista över delegationsbeslut, nr 71-79/2018, 190211, två sidor
Lista över delegationsbeslut, nr 1.5/2019, 190211, en sida
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